De Oosterbrug en omgeving
Een mooie foto van de Oosterbrug en omgeving. In het winkelpand op de hoek van de
Middeldiepstraat was aanvankelijk een kleermakerij gevestigd. In 1929 begon Marinus L.
Zonnenberg er een slagerij. In 1959 is de zaak overgenomen door H. van der Hout. Zijn
opvolger was slager Verweij. Opvallend de bezorgers met de manden op de transportfiets. En
niet te vergeten de aanwezige pisbak links in beeld.(BL)

Slaoger Verway stopt ‘r mee
Onderlest kwam me man de trap af sturreme en zee: “Wà ‘k nou geleze het, ’t gaot ons
aallebaai aan: Slaoger Verway gaot ’r mee stoppe!” ‘k Schrok m’n aaige ‘t aopezuur. “Hij
hang z’n vlees en worst an de willege.” We mosse ’t eefies verwaareke. Suns jaer en dag
haole we daer vlees. Me moeder gong d’r al, vanaf de tijd dà Zonnenbaareg ’t stoksie
overgedraoge had an Verwaye. Ik kà me Zonnenbaareg nog goed voor de gêêst haole, daer
haolde we aaltijd op ouwejaersdag vaarekesblaeze voor de poverpotte. As ‘k Martinne op de
teevee ziet, mò ‘k ’r nog wel is aan denke. Bij Verway koch me moeder wekelijks lekkere
lendelappies voor zondas die ze ‘s zaeterdas al sting te braeje. Ok nie te versmaoje was
heullieze rôôkvlees. As ‘k dà gong haole zee ze: “Let op dat ’t nie ’t leste kontjie is, want dan
wi ‘k ’n onsie van ’n vors stuk.
We atte dat dan saompies uit ’t vuisie op. Heerlijk! Omdat ’t mêêste vlees ter plekke
afgesneeje wier, kon ’t wel is ‘n hortie dure voordà je je tassie vol had. Je zag ‘r veul
bekendes uit ’t durrep, ’t was daer nog ouwerwets gezellig. Sosjaol, zôôgezeed. Mêêstal belde
‘k daerom ’s oches op, om m’n bestelling deur te geve, dan gong ‘k ’t smiddas ophaole. D’r
zat aaltijd ’n stuksie worst bij. Behaaleve de lendelappies, hadde ze aaigegemaokte ham, die
d’r mè kop en schuttel bove uit stak en puur gebraeje gehak, dus zonder aal die kroije,

waermee je je schoenzole nog lekker ken maoke. Nie te vergete de leverworst, biefstuk van de
haos, rollaodes, ’t gehak, de artesnart en gao zô mor deur. Liflaffies hadde ze deurgaons niet.
Verempeld dôôdgewone spekbloksies wazze bij heullie ok aareg lekker, veraal bij de slaoj,
met ’n aai of zô.
Zoutelôôze worsies maokten die voor mijn, in twêê soorte. ‘k Mos ’r dan wel zô’n 20 afneme.
Aalle bloejchies van kaainder wiere grôôt gebrocht op ’t randjie van ‘t trewar an ’t
Middeldiepie en nou wil niemand in de spore van hullies ouwers treeje. ’t Is ’n zwaer beroep,
aaltijd staon te snije en lôôpe, daer mò je ’n keer mee stoppe. Je mot ’r ok ’n goeje boteram
mee kanne verdiene, aanders wordt ‘t: broeklappe en gaeren toegeve. ’t Berichie is wel hard
angekomme in ‘t durrep. ‘k Hè nò nooit zô ’n rappe verkôôpster gezien as Nellies. Gelukkig
hà ze hêêl gaauw ’n aanderen baon; wie wil heur nou nie hebbe? ‘k Vong ’t best moeilijk toe
’k voor ’t lest mè m’n afgelaoje tasse weggong. ‘k Hà gevroge om nog mor ’n vaareke en ’n
koei voor me te bewaore, dan konne me ’n hortie veruit. Ik kreeg verempeld nog ’n
aerdighaaidje ok. Wéér iets van vroeger weg, dà nooit meer trugkomt. Nou mò ‘k naer ’n
aandere slaoger uit gaon kijke. We kanne ok vegataorisch worre … Ik kwam d’r nog speesjaol
voor naer Slierecht. Eên schraole trôôst: we hebbe heullieze kelender nog!
P.s. In ’t Slierechs Meseum is ’n tentôônstelling mè fotoos van hêêl veul klaaine winkeltjies te
zien. Leuk! Aamel gaon kijke!
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